Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista v Kolonici
PROGRAM SVÄTÝCH LITURGIÍ: 14.11.2022 – 20.11.2022
Správca farností: Mgr. Martin Gergelčík, 0911812286, 057/4470010

24. TÝŽDEŇ PO PÄŤDESIATNICI

DEŇ
PONDELOK

ČAS
14.11.

17.00

Svätý a všechválny
apoštol Filip
liturg. farba tmavá

ÚMYSEL DARCU

Matej (Dutkova 12)

Lk 75

Začiatok pôstu pred narodením Pána – Filipovka a trvá do dňa Narodenia Pána
15.11. 07.30
UTOROK
Anastázia,
Mária,
Zuzana
Svätí apoštol Filomén a spol.
liturg. farba tmavá
(Morozova)
Lk 77
16.11.
STREDA
Andrej, Michal, Mária, Anna
17.00
Svätý apoštol a evanjelista
(Kuzmova 112)
Matúš
Mt 30
liturg. farba tmavá
po lit. stretnutie farskej rady
Lk 78
17.11.
Lucia s rod., Marcela s rod., Marcel
ŠTVRTOK
08.00
Náš otec svätý Gregor
Divotvorca.
liturg. farba tmavá

PIATOK

Lk 80
18.11.

Svätí mučeníci Platón a
Roman

s rod., (Hromada 71)
16.00 stretko mládeže 12+ pri filme (v
budove ZŠ)

16.40 Svätý ruženec - mládež
17.00
Michal (Komárova 197)
Mládežnicko detská sv. liturgia

liturg. farba tmavá
ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA

SOBOTA
Svätý prorok Abdiáš. Svätý
mučeník Barlaam
liturg. farba svetlá

NEDEĽA

Lk 82
19.11.

Lk 49
20.11.

Blažená Jozafáta Hordaševská

DOBRÁ NOVINA – po lit. stretko - deti a mladež,
ktoré sa chcú zapojiť do koledovania

07.30

Mária, Andrej, Anna, Mária, Ján,
Zuzana, Ján (Roškova 64)

09.00

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Predsviatok Vstupu presvätej
Bohorodičky do chrámu

*ZBP farnosť, myrovanie
14. - 20. novembra 2022 - Týždeň Cirkvi pre mládež.
Motto: "ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE."

liturg. farba svetlá

Jn 59b

Upratovanie 19.11.2022: rod. Matikova 150, Kapráľová 180
Svätý Otec František:
Postavme do popredia Božiu perspektívu a znovu si tak zamilujeme spoveď. Každé
vnútorné ZNOVUZRODENIE, každý duchovný prelom sa začína od Božieho odpustenia.
Nezanedbávajme zmierenie, znovu ho objavme ako sviatosť RADOSTI. Áno, sviatosť
radosti, kde sa zlo, ktoré nás zahanbuje, stáva príležitosťou zažiť hrejivé objatie Otca,
tú lahodnú silu Ježiša, ktorá nás uzdravuje, materinskú nehu Ducha Svätého. To je
JADRO spovede.

List biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež
Drahí mladí,
počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme kráčali
spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí si uvedomujete,
že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.
Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno ujali.
Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami, výzvami
a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej blízkosti a ešte viac
o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest.
Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne
v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom,
v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi mostov
tak, ako vládzeme.
Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže
napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam; na cestu,
kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou Máriou a oveľa staršou
Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi spoločenskými triedami, medzi
etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na
novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny
starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v
minulom storočí. Preto je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z
histórie, aby sme prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby.
V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať!
Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“
K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.
Biskupi Slovenska

Sväté evanjelium podľa Jána na nadeľu Krista KRÁĽA 20.11.2022
V tom čase Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si
židovský kráľ?” Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o
mne?” Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?”
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto
sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo
nie je stadiaľto.” Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?!” Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš,
že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal
svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.”
Apoštol - List svätého apoštola Pavla Kolosanom
Bratia, vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi, ktorý vás povolal mať účasť na podiele svätých
vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha,
prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,
viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené
skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela,
Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.

